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الرف!صالرتجصالمحه

التعقيقمقدمة

وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاة،للهلحمدا

اجمعين.

السنة"على"اضواءكتابفيلماالكاشفة"الانواركتابفهذابعد،اما

رحمهالمعلميالرحمنعبدالعلامةللشيخ"والمجازفةلتضليلوالزللمن

المحمدية"السنةعلى"اضواءلكتابنقف!انهعنوانهمنوواضح.الله

رية.ابولمحمود

السنةلىإوالشبهاتالطعونمنجملةتوجيه:ريةابيكتابوخلاصة

لحديثارواةلىوإ،وعلمائهلحديثاعلموالىبها،والعملالنبوية

جمعين!اعليهماللهرضوانوالتابعينالصحابةمنطائفةلىوإبل،وحملته

هريرةابا:السلامعليهالنبيسنةوحافظالاسلامراويةبالطعنمنهموخص

.(1)والتجنيوالتهكمالسفاهةإليهزادبلبالطعنيكتفولم،عنهاللهرضي

اعداءلهج"وقد522(:)6/المسند":"حاشيةفياللهرحمهشاكراحمدالشيخقال(1)

وفيصدقهفيالناسوتشكيك،هريرةابيفيبالطعنوشغفواعصرنافيالاسلام

الناستشكيكلى!-زعموا-يصلواانارادواوانماأرادوا،ذلكلىإوما،روايته

الاخذعلىالاقتصارلىإبالقصدتظاهرواوان،المبشرينلسادتهمتبعاالاسلامفي

فيلحديثامنصحوما-يهمرافي-الحديثمنصحبماالاخذاوبالقران

ئعها".وشراورباشعائرمنيتبعونوما،اهواءهموافقمالاإيهمرا
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البحثلىإجديدايضفلمريةأباإن:قلتإذاسراأكشفولن

السنةفيالطاعنونيذكرهاالتيوالطعونالشبهأصللىإولا،العلمي

وأضرابهمالمستشرقينمستنقعمنأمرهحقيقةفيكانبلوحملتها،النبوية

ولاريةأبوراحلمالهمهدوهماولولايصدر!الاسنمائهموعن،يمتح

جاء!

الطاعنين،منتقدمهمنبهافاقباموركتابهامتازفقدذلكمع-

السفاهةوتفصيلها:!"والعلميوالأخلاقيالدينيالوازع"ضعفيجمعها:

جميل!أدبيثوبفيالنقائصتلكمقدما.والمجازفةوالتهور،والتجني

منهغرضهكانفما-،جددماوبئس-كتابهفيريةأبيجديدهوهذا

قدأنهفلغرضوأخواتهاه..السفاهةأما:أقول؟لانتهاجهالدافعهووما

بهاالتهكمإلابقيفما-زعم-وضعضعتهاالسنةإضعافمنانتهى

ثبوتها.قوةكانتمهماالسنةنقدعلىكتابهعلىيقفمنفيجرووبحملتها؛

فهو،كتابهسوءملاحطةعنوصرفهالقارئفلتغريرالادبيالأسلوبماو

!فاخرةزجاجةفيسمايسقيككمن

أمرمنهغرضهأنريةأبيكتابصدرأنمنذ-اللهبحمد-الناسعلموقد

النتيجةهذهحجبفيجهدوقدوحملتها(!النبويةالسنةفي)الطعنهوواحد

غلافعلىكتببأنوأخيرا،تمةالخافيوتارة،المقدمةفيتارةالمكشوفة

أحد)2(؟صدقهوماتلكمحاولاتهأغنتهفما(!1()لحديثاعن)دفاع:كتابه

"!دراسة":الأولىالطبعةلوحعلىكتبقدوكان،اللاحقةالطبعاتفيذلككتب(1)

الثانية.فياحديصدقهولنفغترها،،الأولىعبارتهفياحدصدقهفما

!الكذوبتصديقلهفهنيئا!كتابهوعلىبالغاثناءعليهواثنواصدقوهفقدالرافضةإلا2()
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هذا؟عملهإليهموجهمنلرغباتإرضاءالشناعاتتلكريةأبوفعل

منالمثقفينلىإ...هذابعمليلاتوجه"وإني:مقدمتهختامفيقالفقد

1(.)"عامةالدينيةبالدراساتالمهتمينلىوا،خاصةالمسلمين

الذينوهؤلاءهؤلاءبأن"ذلك:قالإليهمتوجيههعللبموانظر

العلمويرضييرضيهمماجميعافيهيجدواأنأدعووالله.قدرهيعرفون

ريةبيأكتابستقدرمنفقطهموأتباعهمفالمستشرقون".معهملحقوا

ترضىولن!...كتابهنتائجترضيهمانريةأبويحرصمنفقطوهم...قدره

)2(.كتابهفياللهأخبركماملتهميتبعحتىأحدعنالنصارىولااليهود

علاقاتهعناتغيب.فلن..ودوافعهريةبيأعنأمورعناغابتولئن

لخدمةطيعةمطيةفيهوجدواالذين،بالرافضةالمريبةوصلاته،الحميمة

لىإللتوصل؛الشريعةنقلةالصحابةفيالطعنمنوأغراضهم؛ماربهم

ماوهو.ريةأبيترجمةفيذلكشرحسيأتيكما،نفسهالدينفيالطعن

نأرأىولكنهيرضاهالا"وطائفة:بقولهإليهفأشارالمعلميالشيخلهفطن

كماكتابهلديهايروجأنرجاء؛مواضعفييتملقهافراحيعجبهاماكلامهفي

)3(."فلانكتابلديهاراج

والنصارىاليهودمنالمستشرقينيعني":بقولههذاعلىالمعلميالشيخعلق(1)

لىإاللاحقةالطبعاتفيلتغييرهاضطرقصدهكانهذاانولاجل."والملحدين

لما.الإسلامية"بالدراسات

.021ايةالبقرةسورة2()

.(81)ص"الكاشفة"الانوار)3(

اساءفقد"الكبرىالفتنة"كتابهفيحسينطه)فلان(بيقصدالشيخلعل:أقول

-اخرىآراءوله.اليهوديسبأبناللهعبدوجودوانكر،الصحابةبعضلىإالادب
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أنهثبتوقد،ريةبيبأللظنإحسانيرضاها""لا:المؤلفوقول:قلت

كما-وشيجةوعلائقحميمةصلاتشيوخهاوبينوبينه،وترضاهيرضاها

.-شرحهسيأتي

فيالطاعنينمنولئكولهؤلاءذليلاتابعابكونهريةأبيوصفوليس

فيذلكلىإألمحالذيهوبل،يقلهلممالهتقويلاأوعليهتجنما=السنة

كتبلىإمباحثهلاستكمالفاحال،أثنائهفيبهوصرح(،مر)1كماكتابهاول

ويلبس،العلاقةتلكيغطيأنحاولوقد!)2(وأشباههزيهرجولداليهودي

أفصحقدهوفها!هيهاتلكن،النبويلحديثاعلىوالغيرةالنصيحةثوب

ضربإذالمؤلفوصدق،فيهبالذيينضحإناءوكل،يخفيهكانعما

")3(.بكرهسن"صدقنيمثلا:لصنيعه

،ونقادهلحديثاعلماءمنفترةحينعلىهذاكتابهريةأبوكتب

الزوايافيأنعلموما)4(،الشريعةوثوابتالدينعلومعلىمهولةوهجمة

":القاهرةفيالفكررجالمع"انظر-.صدقواإن-عنهالرافضةبعضذكرها

للرضوي.(1/67278-2)

اللاحمة،الطبعاتفيالعبارةلتغييرواضطر،الأولىالطبعةمقدمةفيكما7(،)ص(1)

!هيهاتلكن،كتابهوتنفيقالناسلتضليل

هذا.كتابنامن391صانظر)2(

السالف.الموضع)3(

لىإالتحاكموجوبنفيفي"لحكماواصولالاسلام"الرازقعبدمصطفىفكتب(4)

التبرجتشريعفي"لمراةتحريرو""لجديدةا"المرأةامينقاسموكتب،الشريعة

وكتب...نيالقراالقصصوانكار"الجاهليالشعرفي"حسينطهوكتبوالسفور،

وأهلها.السنةفيالطعنفي."..المضيرةشيخ"وكتابههذاكتابهريةابو
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نهضفقدوحراسا،خدامالحديثواللسنةأبقىقدلىتعااللهنوخبايا،

بقليل،كتابهصدوربعيدالعلمأهلمنجمعهذاكتابهفيريةأبيعلىللرد

أصدرثم،الازهر"مجلة"فيمقالاتشهبةأبومحمدمحمدالشيخفكتب

والكتابالمستشرقينشبهاتعلىوالردالسنةعن"دفاع:سماهكتابا

"ظلمات:سماهكتاباحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخوكتب"،المعاصرين

رداالسباعيمصطفىالدكتوروكتب"،المحمديةالسنةأضواءأمامريةبيأ

الشيخوكتب."الاسلاميالتشريعفيومكانتهاالنبوية"السنةكتابهضمن

ردهفكان."..الكاشفة"الانواراليمانيالمعلميالرحمنعبدالعلامة

التحقيق.ونهايةالعقد،واسطة

هـ1378سنةمؤلفهحياةفي."..الكاشفة"الانوارهذاكتابناطبعوقد

مرارا.تصويرهعيدو،الخطيبالدينلمحبومكتبتهاالسلفيةالمطبعةفي

بهتليققشيبةحلةفيالمباركالمشروعهذاضمنيظهراليومهووها

مؤلفه.وبمكانة

بالكتاببالتعريفتتعلقمباحثعدةالكتابيديبينقدمتوقد

وهي:

.الكتاباسم-

تاليفه.تاريخ-

تأليفه.سبب-

.الكتابناقشهاالتيالموضوعاتأهم-

لتقرير.والمناقشةفيوطريقتهالمولفمنهج-



(.عليه)المردودريةأبومحمودترجمة-

.الكتابطبعات-

.الكتابمخطوطات-

التحقيق.منهج-

العالمين.ربللهلحمدوا،متنوعةكاشفةبفهارسختمناهثم

وكتب

كللى!!!ران

!1أ5ث!!م!يحس!ثايحأهأء05.1يح

يترتو-!1!س!ث!!م!يح

01



بالكتابالتعريف

:الكتاباسم،

السنة(على)أضواءكتابفيلماالكاشفة"الانوار:كتابهالمؤلفسمى

المؤلفبخطالتسميةهذهعلىأقفلم."والمجازفةلتضليلوالزللمن

العنوانورقةعلىكتبهيكونأنالظنوغالبعليها،وقفتالتيالمسودةفي

يسمىأنجدافيبعد،حياتهفيطبعوقدعنها،الكتابطبعالتيالمبيضةفي

"التنكيلمئل،المسجوعةالتسمياتفيعادةوللشيخ.مؤلفهبهسماهمابغير

الكذبلىإالعامه"إرشادو،الاباطيل"منالكوثريتأنيبفيبما

ذلك.وغيرالاخبار"نقدفيو"الاستبصار"واحكامه

ئأليفهتاريخ!م

جمع..."انتهى:قالاخرهفيكتابهتأليفتاريخعلىالمؤلفنص

(".1378سنةالاخرةجمادىشهرأواخرفيالكتابهذا

عليهنستدلأنفيمكن؛الوقتمناستغرقوكملهجمعهبدايةأما

سنةالأولىجمادىمنالخامسفيكتابهتأليفمنريةأبوانتهى:بالاتي

ط-01،لىالاوط-15)صمقدمتهاخرفيعليهنصكماهـ،1377

ردهمنالشيخوانتهاءكتابهتأليفمنريةبيأانتهاءبينفيكون(.السادسة

وصولهئم،ريةأبيكتابطباعةاستغرقتهاالتيالمدةحسبناولووشهر.سنة

منلجملةحمزةالرزاقعبدمحمدالشيختأليفثممكة،لىإمصرمن

بغرضعليهاالشيخواطلاعريةأبيكتابعلىوالملاحظاتالتعليقات

بعد.ريةأبيكتابعلىوقوفهئمومن(،الاتيالمبحث)انظرلهاالتقديم
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بعدإلاكتابهفيشرعقدالشيخاظنفلا.كتابهتأليففيالشيخشرعذلك

فيمكثقدالشيخيكونفعليهرية،ابيكتابطباعةعلىاشهربضعةمضي

أقل.أوأشهرئمانيةنحوتأليفه

مسائله،وتحريرالعلميةالكتابقيمةاعتبرناماإذاقياسدوقتوهو

لجميعوالرجوعوقضايا،نقولمنأوردهماجميعفيريةابيوتتبع

الشيخاشتغالمع.تبييضهائممسودتهوكتابةبعضها،توفرعدممع،مصادره

الشريف.المكيالحرممكتبةفيالرسميوعمله،أخرىعلميةبأعمال

تاليفه:سبب*

المخطوطةتعاليقهإحدىفيكتابهتأليفسببعنالمؤلفأبان

"...:بقوله(1صالثالث)الدفتر:"الكاشفة"الأنوارعنوانتحتالمدرجة

فراشعلىوهو-كتبحمزةالرزاقعبدمحمدالعلامةاخيفضيلةفإن

محمودالاستاذألفهكتابعلىوملاحظات"مطالعات-اللهعافاهالمرض

".المحمديةالسنةعلى"أضواءوسماهريةأبو

محمدالشيخالفضيلةصاحبالكريمالمحسنحضرةليإفأرسل

مقدمة،بمثابةتكونكلمةاكتببانليإوتقدم،الملاحظاتتلكنصيف

نأليفتبين،ريةأبيكتابأطالعأنالملاحظاتعلىالاطلاعمعفاحتجت

فيمالييتيسرانعسىمستقلا،تأليفايستدعيوعليهلهالكلاماستيفاء

فيالمؤلفكتبئم.المسودةمنالرابعالدفترفيمنهقريباوذكر.."بعد.

رية.أبيكتابعلىملاحظاتالورقاتتللنب

حمزةالرزاقعبدمحمدالشيخكانهذاكتابهتأليفعلىعزملماثم

"وملاحظات"مطالعاتمجرديعدفلم،فيهوتومتعكتابهفيزادقداللهرحمه
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فيووصفهمنه،استفادأنهكتابهصدرفيالمعلميالشيخفذكر.يكمللملكنه

المصنفرأىفقدذلكومع".الانحتىيكمللممبسوطا"ردابكونهالمقدمة

أضعأنعليلحقامن"ورايت:قالالرد،فيمفردكتابتأليفلهينبغيأنه

لحقاببيانقضيةكلوأعقب،ريةأبوذكرهالتيالقضايافيهاأسوقرسالة

.(1.")..والتسديدالتوفيقاللهوأسأل،لحقالىتعااللهشاءإنمتحريافيها،

والتقرير:المناقشةفيوطريقتهلمؤلفامنهج*

الاتية:النقاطفيالكتابهذافيالمؤلفمنهجمعالمتلخيصيمكن

أبان؛واحدةصفحةفيتصديراإلمؤلفكتب:لمقدمةواالتصدير-1

لىإسبقهمنوذكر،عجلعلىكتابهكتبوأنهالمعهود،تواضعهعنفيه

ببعضأمدهومن،الكتابلاكمالاستحثهومن،منهاستفادوأنهالرد

أبيكتابوقوعفيهابينقصيرةمقدمةثم.النقولبعضمراجعةأوالمراجع

خلاصةذكرثم،إليهوقعكيف"التأليف"سببمبحثفيوعلمنا،إليهرية

محمدالشيخكتابوذكر،"السنةفيللمطاعن"تكميلوأنهريةأبيكتاب

نأأنعليهلحقامنوأنه،التأليفسببفيذكرهسبقبماحمزةالرزاقعبد

فيها...الحقببيانقضاياهيتعقبكتاباريةأبيعلىالردفييفرد

الكتابترتيبعلىللكتابنقدهفيالمؤلفجرى:الترتيب2-

فيإلااللهم،آخرهلىإالكتابأولمنبحثاوبحثافصلاوفصلاالمنقود

لىإمستوفىعليهالكلامأخرفقد،الصحابةعدالةمثل،قليلةموضوعات

الشيخفأخره،بذلكخاصافصلاريةأبوذكرحيث365()صالكتاباخر

.(5)ص"شفةالكالأنوارا"(1)
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فيفعلوكذلك،الكتابأولفيذكرهماوينقدينقلورجعمكانهلىإ

.أخرىمواضع

الطبعةمنالصفحةرقمبذكربحروفهريةابيكلامينقل:طريقته3-

صغيرينقوسينبينالنقدموضعكلامهيسوقثم،ريةأبيلكتابلىالأو

بطولهيسوقهوأحيانا،كلماتيتعدىفلاالنقدموضعيسوقفأحيانا.""

".اضلدا:بقولهيتعقبهثم.لحالامقتضىبحسبوذلكأسطر،عشرةفيبلغ

اخره.لىإالكتابأولمنهذاعلىوجرى

عنمبتعدامنضبطا،علميامنحىردهفيالشيخنحا:منهجه4-

نقلفإن؛وقضاياهنقولهفيريةبيأكتابفتتئع،والخطابةالانشاءأسلوب

ثبوتبينهوكماالنقلوجدفإن،نقلهمنوتثبتراجعهكتابمنريةأبو

المنصفالعالمنظرفيهنظرثابتاكانفان،ضعفهمنوصحتهعدمهمنالنقل

بالقبولوذلك؛العلمأهلنظرالنبويةالنصوصفيفنظر،للحقالمريد

وجودعندوالتوجيهلجمعوبا،المعارضمنسلامتهاعندوالعمل

بفهمهاالعلماءونصوصالسلفاثارمعوتعامل.الإشكالأوالتعارض

ونصفة.بتجردمنهاقائلهاومرادومناسباتهاسياقاتهالىإبالنظروتوجيهها

وسبب،فيهالعلةموضعفيبين،ثابتغيرالنصأنتبينإنأما

علىمنهتنزلاذكرهيسوغالفهممنوجالهكانفإن،عليهردهثم،التضعيف

.الثبوتفرض

التدليسأولحذفباإماريةأبيتصرفبينهو،كماالنقليجدلمفإن

انظر.منهالمنقولالمصدرمنللخبرالتضعيفنقلعدمأو،التصرفأو

5(1،261،245،2،373114).
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حتىعليهأمرالحكمفيبقى،يجدهلمأنهبينأصلاالنقليجدلمفان

فيصحح،فيجدهمظانهفيالشيخعنهيبحثوقد.-نادروهذا-الوجدان

.شرحناهالذيالسابقنظرهفيهينظرثم.مكانهلىإالاحالة

فيحيلته-المؤلفبتتبع-فهذه؛النقلمصدرريةبويذكرلمإذاأما

فيالشيخبينهكما،بذكرهسيفضحمصدرهذكرإنوأنه5،بلاياتدليس

2(.642،242،58)صمواضع

الشيخفينظر،والإشكالاتوالمسائلالقضايامنريةأبويذكرهماأما

عميقةدراسةويدرسهافيحللها،العارفالمتبحرلمالعانظركلهذلكفي

إطالةبعضالنفسيطيلوقد،معدودةأسطرفيبخلاصتهاياتيثم،متانية

مالالشيخأنيقينعلىوأنا،معدودةمسائلوتلك،ذلكالامراقتضىإن

وتحقيقاتهمباحثهمنفكثيروالا،الكتابيطوللاحتىالقضاياتلخيصإلى

الشيخهوفها.بالغوتحقيقطويلبنظرإلاتتأتلمذكرهاالتي

منلايغنىالظن>راب:تعالىقولهفيطويللهبحثلىإيحيل091ص

وشرح"023(:)صآخرموضعفيوقال.خلاصتهيذكرثم<)1(شئالحق

".يطولذلك

والإشاراتالتحقيقاتمن-عودناكما-كتابهفيللمؤلففإنوبعد،

وزعم،وعرضهالكتابطولفيبهالتبجحلغيرهوقعتلوماوالفوائد

الله:رحمهقولهوتأمل.المثالنادرورزانتهتواضعهفيالشيخلكن،وزعم

كتابهوعننفسهعنالإعلانيتركالذيهوبحجتهالواثقالمتزن"الباحث

لمباركة.الموسوعةهذهمنالتفسير"رسائل"فيمضمنالبحثوهذا(1)



")1(.مخالفتهاوموافقتهفيالتامةالحريةللناسويدعنفسها،الأدلةلىإ

:الكتابناقشهاالتيلموضوعاتااهم*

الدين.منومكانتهاالسنة-

.النبويالعهدفيالحديثكتابة-

الحديث.كتابةعن!ك!ي!النبينهىهل-

خاص".ودينعام"ديننظريةعلىالرد-

الاخبار.قبولفيتشديدهموقضية،للحديثوروايتهمالصحابة-

ك!ي!.النبيعلىالكذب-

بالمعنى.الرواية-

.للرواةالائمةونقدلحديثارواية-

سبابه.والوضع-

فيها.ريةبيلامزاعموردلحديثافيووجودهاالاسرائيليات-

بها.والتدليستمريرهاحاولمهولةمكيدةتفنيد-

لحديث.افيالمسيحياتبتانلهمزاعمرد-

اطولوهو32(0-091)صعنهاللهرضيهريرةبياعنالدفاع-

.الكتابفيفصل

عنها.لجوابوامشكلةاحاديث-

(.3-مخصبعالر)الدفتر":الكاشفة"الأنوار(1)
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الخبر.وأقساملحديثاتدوين-

".و"البخاري،"الموطأ"علىالكلام-

المتن.بنقدوعنايتهمالمحدثون-

وعدالتهم.الصحابة-

الصحابة.درجات-

والحديثة.القديمةالنظريةالقواعد-

فقهه.بعدالحديثطلب-

.عدةحديثيةقضاياوفيهاريةأبيخاتمة-

:(0791-)9188(عليه)المردودرية)1(أبومحمودترجمة*

الباحثونوجهدجهدتفقدأحد،يترجمهلمريةأباإنالقولنستطيع

عداشيء،بكبيرنظفرفلمبهتعريفأولهترجمةعلىللوقوفقبلي

)2(!ذكرهإخمالعلىالناستواصىفكأنما،وهناكهنامتناثرةمعلومات

بكتابه،مستشهدينلحديثواالسنةفيالطاعنينعندذكرهيعادأنهولولا

منمصريداعيةوهو"ريةابومحمود"نفسهبالاسماخرىشخصيةهعاك:تنبيه(1)

وعليه،الكتاببعضمنالاثنينبينخلطوقعوقد2(،400)تالمسلمينالاخوان

التنبيه.جرى

لىإرسالةكتبتكنتوقد!المعاصرينتراجمفيكتبممنومعارفهأصدقاوهحتى2()

منهيصلنيفلم،ريةأبيعنيعرفهمالييكتبانمنهاطلب،فلسطينوديعالاستاذ

عنيتحدبفلسطينوديع"كتابهمنضعموفيذكرهقدوكان،اللحظةحتىشيء

باضدق.ووصفه"عصرهاعلام
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صنععجيبمنوهذامنسيا!نسيالكان=لكلامهنقضاعنهاالمدافعينوعند

به!الله

الصحابة،ولسبابالسنةاعدءمنبهم،يفرحلامنذكرهقدأنهغير

كتبه،طباعةفيوسعوا،الالقابافخمعليهوخلعوا،بهواشادوا5فذكرو

ذكرهمنهمو.خاصةورسائلومودةحميمةصلاتوبينهمبينهوصارت

-1/013):"القاهرةفيالفكررجال"معكتابهفيالرضويمرتضىمنهم

،القاهرةفيبهمالتقىبمنالمؤلفذكرياتعنعبارةوالكتاب()1(.581

منهوسنذكر.متكاملةتراجموليست،وحواراتأحاديثمنبينهمداروما

رية.بأبيالتعريففييفيدما)2(غيرهومن

رية.أبومحمود:اسمه

عامديسمبر51فيالدقهليةمحافظةأجا()مركزالمندرهكفرفيولده

.م9188

.لجيزةبام0791ديسمبر11فيوتوفي

سنةوبأسرتهبهحلتانلىإ،الحالجيدةعيشةبلدتهفيعاش

وبقيتجدا)3(.حالهوساءتيملكونمابكلذهبتماليةنكبةم1691

به)4(.الدهروتقلبحالهمنالشكوىكثيروكان،فاقةفيحاله

قائد.الرحمنعبدالشيخاخيالترجمةهذهلىإارشد(1)

.مصدرهذكرتغيرهمنكانما)2(

2(.1)ص"الرافعيرسائل")3(

3(.ه3-23،4)صنفسهالمصدر(4)
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الثانويةالمرخلةيتجاوزلملكنه،عمرهمقتبلفيالازهرلىإانتسب

المطبعيةللأخطاءمصححاعملثم،مرةمنأكثرمحاولتهمعالازهرية

.(1التقاعد)لىإاحيلحتىالبلديةدائرةفيموظفاثم،بلدهفيبجريدة

وكانبهايأنسولمقبلها،أوم4291سنةفيالمنصورةلىإانتقل

فيها)2(.الوحشةمنيشكو

تحريرفييشاركوكان،التوفيقجريدةتحريرتولىالمنصورةوفي

قدأنهومع)3(.والسياسةالمقطمتيجريدويراسل،المنصورةجريدة

هوالتيلحالباراضيايكنفلم...جديدةوظيفةوحصلأمورهتيسرت

عليها)4(.

عامالجيزةلىإوفدحتىالمنصورةمدينةفيعمرهأياماكثرقضى

وفاته.حينلىإفيهاوبقيم،5791

وكتابهم،عصرهأدباءبأشهرالتعرفملتمساحياتهريةأبومحمودبدأ

طريقعنالرافعيصادقمصطفىالادببإمامأسبابهاتصلتحتى

بثلاثالرافعيوفاةقبلم3491عاملىإم2191عاممنوذلك،المراسلة

.)5(
سمين

.12صالاسلامءاعدكتاباتفيالنبويةالسنة(1)

.(49)ص"الرافعي"رسائل2()

.(39)صنفسهلمصدرا)3(

.(19،701،011،311)صنفسهلمصدرا(4)

ريةابومنهانشر.رسالة035حواليلرافعيمنوصلتهالتيالرسائلمجموعبلغ)5(

-اهتماموللرافعيإليها.المعزوةالمعلوماتهذهاستفدناخلالهاومن،رسالة263
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يملككاتبايكونلانيسعىكانأنهالرافعيلىإرسائلهمنوواضح

وكتبقراءتها،وكيفالادبكتبعنيسألهمنهاكثيرففي،الادبناصية

00)1(..اللغويوالتصحيحوالمنطقالنحو

،عصرهفيالمعروفةوالمجلاتالصحففيبالكتابةريةابوبدا

الكتبوبعضللجاحظالحيوانككتاب،الأدبيةالكتببعضوبتلخيص

.2()لادبيةا

فمرة،الاسلاميةالبلدانوعنالدينعنمدافعامقالاتهلىأوفيوكان

أهللىوا،إليهالمساعدةيدبتقديمالمسلمونليهبللحجازيستنجدتراه

علىيجبما:بعنوانمقالفي،الثانيةالعالميةالحربقبيلالحرمين

للحجاز)3(.المسلمين

فيوجلعزللهوإخلاصه،بهلصقمماالتوحيدتطهيرلىإيدعوومرة

البراء)4(.فيالاصلاحأساسالعقائدتطهير:بعنوانمقال

لىإدعوتهفيالحكيمتوفيقعلىللردتصدواالذينأحدنجدهبل

.الاديانتوحيد

الرافعي"حياة"انظر.طرائفذلكفيولهوبأصحابها،الرسائلمنإليهيردبمابالغ

.للعريان2(05)ص

.(13،51،04،28،221)ص"الرافعيرسائل"(1)

الاختيار.يحسنلمإنه:وقالتلخيصهالرافعييحمدولم(.511)صنفسهالمصدر)2(

.3401ص،11جىهـ،1356محرم4،5212العدد:الفتجمجلة)3(

هـ.1356محرم435،91العدد:الفتحمجلة(4)
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هـحيث1363عاملىإالسنةعنريةبيأانحرافبدايةتعودقد

الوقتفيلكنه،القرانعنيدافعوهو"الإسلاميةالفتحمجلة"فينشاهده

ضمنا)1(.السنةويلمزيغمزنفسه

فكتبذلك؛بعدفيهاوالقدحالصحيحةالسنةنقدفيصراحةأكثروبدا

فيالوارد!ي!النبيسحرحديثإنكارفي"الرسالةمجلة"فيمقالا

الباقي.عبدفؤادمحمدالاستاذعليهورد،الصحيح

الرسالة"مجلة"فيلهمقالفيذلكبعدالسنةعنانحرافهوضحثم

فيهذكر."المحمدي"الحديثبعنوانم5491هـ/1364رمضان633عدد

مقالهعلىردوقد.الخصوصهذافيسينشركتابخلاصةهذامقالهأن

شهريننحوبعدنفسها"الرسالةمجلة"فيشهبةأبومحمدالدكتورذاك

المجلةمن465العددفيريةابوالردعلىردثمهـ.1364سنة642عدد

نفسها)2(.

بعنوانكتابفيبهوعدماريةابونشرسنةعشرةثلاثبنحوذلكوبعد

(".المحمديةالسنةعلى"أضواء

مولفاته:-

>3(.مخطوط.الرسولأصحابمنلقيهوماعلي-1

عليه.المردودالكتابوهو.المحمديةالسنةعلىأضواء2-

.0011ص،11برهـ،13ه6صفر01،ه64العدد:الفتحمجلة(1>

شهبة.لابي34()ص"السنةعندفاع"انظر)2(

.(581-1/013):الفكر"رجالمع"كتابهفيمنهونقلالرضويمرتضىذكره)3(
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طبع..المضيرةشيخهريرةأبو3-

طبع..البدويالسيد-4

طبع..القرىحياةكتاب-5

طبع..الافغانيالدينجمالصيحة6-

طبع..الرافعيرسائل7-

طبع..الافغانيالدينجمال8-

طبع.واحد.اللهدين9-

طبع..المحمديالحديثقصة-01

ذكرياتمن(عشرياثنا)شيعيالرضويمرتضىذكرهماسياقوهذا*

:قال()1"رية"ابومعمهمة

صاحبالوكيلسليمانالشيخعلىوتعرفت....م5891عامإليهتعرفت"

صاحب-كاظممحمدحسينالاخلناعملوقد.التاليف"دار"مطبعه

الوكيل،سليمانوالشيخ،نيفدعامكتبهفيدعوة-الناديأوالمكتب

وقدمعنا،وجلسجمعةيومظهرفيطعامعلىبرهومةمحمدوالأستاذ

تناولمنفرغناانوبعدلمحلهالقريبةالمطاعماحدمنالطعاملناأحضر

"."النركيلهوالشيشةوالكازوز،،والقهوة،الشايلناأحضرالطعام

منهحذفتوقد(.1-1/01358):"القاهرةفيالفكررجالمع"كتابفي(1)

لانه؛بطولهكلامهنقلعلىوحرصت.ريةابيعنشيئاتفيدلاالتيالاستطرادات

به.واحتفالهمبهمالقويةوصلاتهالرافضةمععلاقتهفيخفيةكانتحقيقةيكشف



الرفمو!!مرتضىكتابمق،يةأبي"ترجملأ

طبعتهاكتبوعنديمطبعةليإن:وقالالوكيلسليمانالشيختكلموبعده

لهريةابومحمدالشيخالعلامةإن:قالثم.عندكالتيالكتبلطبعومستعد

وبلغه،"المحمديةالسنةعلىأضواء":واسمهعندناالانيظبعهكتاب

تزورناأنسمحتفلو(،1بك)الاتصالفضيلتهويطلبالقاهرةلىإمجيئك

...العاشرةالساعةقبلالصباحفييحضرسوفوفضيلته،المطبعةفي

عليفردعليهفسلمتيمينهعنجال!اوقوراشيخارأيتدخلتوعندما

لجالساالوقورالشيخعلىالمطبعةصاحبسليمانالشيخوأشار،السلام

أمس.عنهحدثتكالذيريةأبومحمودالشيخهوهذا:وقاليمينهعن

معهلحديثاوفتحتكثيرا،بيفرحب،وحييتهفضيلتهجنبلىإفجلست

متمسك.الاربعةالمذاهبمنمذهببأي:الشيخمولانايا:وقلت

هذهمنبمذهبملتزمغيرناو،نبيهوسنةاللهبكتابأعملمسلمأنا:فأجاب

(2)إحنيفةوأبي،الشافعيمنأعلمأنا:وقال.الاربعةلمذاهبا

اصحابها.عندصحاحالصحاح:فقال؟الصحاحفيرايهعنفسالته

تقصد:فقال.للحديثالمكثرينالرواةبعضفيسيادتكمرأيما:فقلت

من؟مثلمن،زي

ههريرةابو:قلت

.وضاعرجلهريرةابو:فقال

حميمةعلاقةعلىقبلهمنوهو،الرافضيبهذاللتعرفسعىمنهوريةأبو(1)

.خبرهسيقصكماالدينشرفالحسينبعبد

رسائله:إحدىفيريةلأبييقولالرافعيفإن،النقلفيالرافضيهذاصدقإن)2(

"رسالل!عاقلا"ولامجذوباتصلحلاولكنك...ريةابايامجذوئاكنت"ليتك

!!ريةبيباخبرةالرافعيمثلينو:اقول77(.)ص"الرافعي
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لماالرفسولممرتضىكتابمندربةبياترجمة!

المكثرالراويةهذاحياةفيكتاباالعامليالدينشرفالامامالفقد:قلت

منهاواخرجمعهكانتحقيبةلىإيدهفضيلتهفمد(،هريرة)ابو:واسماه

الطبعةوكانت،العامليالدينشرفالإمامألفهالذي(هريرة)أبو:كتاب

الدين.شرفالإمامليأهداهماهذا:وقال،لبنان-صيداطبعةالاولى

علىالدينشرفالامامبخطالاهداءفرايت،بيديفاخذتهاالنسخةفناولني

.(1واكباره)وعلمهبجهادهيشعرماوفيهالكتاب

الماضيالاثنينيومفياسبوعقبل-الدينشرف-...بوفاةأخبرتهثم

كان:وقالكثيرافتاثر..8/6.51377/الموافقم0/321/5791الموافق

الطبع.منتمامهإعندله"الاضواء"كتابإهداءنيتيفي

الملازمهات:وقال-المطبعةصاحب-سليمانالشيخفضيلتهطلبثم

آنذاكوكانتسليمانالشيخبهانيفجاء"الأضواء"،كتابمنالمطبوعة

وتصفحتهابيديفاخذتها،مطبوعةصفحة2(04)ولغايةملزمةعشرخمسة

ابنعنينقلفضيلتهفرأيت(،المهدي)أحاديث:عنوانلىإوصلتحتى

وفندهاالمهديأحاديثفيخلدونابنطعنوقد:ويقولالبربريخلدون

أعداءألدمنخلدونابنهذاالبربريإن،الشيخمولانايا:فقلتكلها،

!اذا.بحجةلبروكلامهالحممنشيءنقليصحولاوخصومهمالشيعة

فيالأثر()منتخبكتابمعيفإن(المهديفي)احاديثلىإبحاجةكنتم

ينقلوفيهالصافياللهلطفالشيخالكبيرالعلامةلفضيلةعشرنيالثاالإمام

ملمانهحيثلفضيلتكملتقديمهمستعدنيوإ،ومحدثيهمالسنةأعلامعن

.الموضوعبهذا

وصحبتمنزلهوقصدتمعهالموعدوحددتهاتفيابهاتصلتأياموبعد

وانصرفت.ساعةمعهوجلت،لهوأهديتهالاثر()منتخب:كتابمعي

هلها!وتهاروفيوطعنهالسنةعنريةابيانحرافاتاسبابمنسببايعطيناهذأ(1)



الرفموكل!"مرتضىكتابمقدلةأبيترجمة!

)أحاديثحولوتذاكرنا...منزلهفيبهللاجتماعهاتفيابهاتصلتمدةوبعد

منه.واستفادكثيزابهأعجبقدوكانالاثر()منتخبوكتاب(المهدي

...الموضوعهذاحولالعسكريللسيديكتبأنفضيلتهمنطلبتثم

ومعروف،العراقفيالمؤلفينكبارمنالعسكريالسيد:لفضيلتهقلتثم

هذايخصماوأخذمراسلتهويمكنكم،الاشرفالنجفعلماءكبارلدى

علىضواء"كتابهفيهذاوذكرذلكبعدفضيلتهفراجعه،منهالموضوع

تحتبمصرالمعارفدارطبعتهاالتيالثالثةالطبعةفي"المحمديةالسنة

شرافه.إ

التيهي:المذاهبهذهإن:وقلتالاربعةالمذاهبعنتحدثت.ثم..

)عليهمالبيتهلأئمةمنالصادقالامامتجاهوروجتها،السياسةاحتضنتها

(.السلام

لخرافاتالىإاستندواالإسلامفيطعنواالذينالمستشرقينإن:وقلت

السنة.أهلكتبفيوجدوهاالتيوالاسرائيليات

معك.أنا:فقال

لهحملتوقدالعامرةدارهقصدتالقاهرةلىإتيرحلاإحدىوفي

بينها:ومن،العراقمنمعيوحملتهاصحبتهاقدكنتالكتبمنمجموعة

-العسكريالسيد-سبأ(بنالله)عبدكتابلمؤلف(عائشة)أحاديث

كتبه:مانصوهذاالخالد.الكتابهذاحولرأيهيكتبأنمنهوطلبت

يزعمونالذينمنالعامةوأشباهالعامةيحسبعائشةالمؤمنينأم"أحاديث

قد(الاول)دورهفيوبخاصةالإسلاميالتاريخأنالعلممنشئعلىأنهم

أجلمنوهو-يكذبونلاثقاتجميعارجالهوأن،فيهريبلاصحيخاجاء

تلكعلىأيديهمويشدون،الفترةهذهمنجاءخبركليصدقونذلك
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الرفمو!،مرتضىكتابمقريلأأبيترجمة!

حملتالتيتلك.الحديثفيالمشهورةالكتببهاشحنتالتيالاحاديث

بلغوقدالكئيرهوالموضوع،القليلوالصحيح،والسمينوالغث،والرمالطم

رأيهمفييعدمنهاحديثفييشكمنأن،الكتبهذهبأحاديثثقتهممن

بها،يزنونلاوفهومابها،ليفهموالاعقولااتاهمقداللهكانوإذا!إفاسقا

سلف!لمنوالتعبد،الاعمىبالتقليداستمساكالمواهباهذهيعطلونفإنهم

رؤوسهم،لووا،الواضحةالمحجةلهموبينت،لحقبابضرتهمأنتواذا

بل،ألسنتهممنتسلموليتك.استكباراواستكبروامعتقداتهمعلىوأصروا

منهمذلكبلوتوقد،بألسنتهمويسلقونك،وسبابهم،بشتائمهميرمونك

فيهأرختالذي(المحمديةالسنةعلى)أضواء:كتابيخرجتعندما

دونومتىالموضوعاتمنروايةشابهومارويكيفوكشفت،لحديثا

عاصيرعليئهبتحتىيقرأونهكادوامافإنهم-بيانهيجبماذلكلىإوما

كلأبالفلم!والشاملحجازوامصرمن،ناحيةكلمنوالسبابالشتائم

فييلاقينيشئيهمنيفلاأسير،الحقسبيلعلىلانيبهاستعذتبلذلك

الحقسبيلفييقفونالذينهؤلاءأمرعجيبومن.كانمهماالسبيلهذا

مامقداريعلمونلايبدو،أنالصحيحالعلمضوءويمنعونيظهر.لاحتى

علىلجنايةاعنديقفلالجموداهذاضرروأن،جمودهموراءمنيجنون

ذلك.وراءمالىإيمتدبل؟فحسبوالدينالعلم

لجامعيةابدراستهمبلغواالذينالمسلمينوغيرالمسلمينمنالناشئينفإن

انصرفواقد،بعلمهمإليهوصلواوما،لقبولهمإلايفهمونلاأنهملىإالعلمية

هؤلاءعارضهاالتيالمشوهةالصورةهذهعلىلهمبدىلماالاسلامعن

العلماءعلىالحتمالواجبمنكانكلهذلكأجلمن.عليهمالشيوخ

قرمنوعقولهمالتقليد،أغلالمنأعناقهمحررواالذينالمحققين

بالتمحيص،تاريخناويتناولوالجد،اسواعدعنيشمرواأن،للسلفالتعبد

لومةذلكفييخشونولا،والعصبياتالباطلشوائبمنيخلصوهوأن

لائم.
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الرفمو!،مرتضىكتابمقريلأأبيترجمة!

العراقعلماءمنكبيرمحققعالمبفضلأشيدأنالسروركلليسرنيوإني

كانتنفيسةكتباللناسفأخرجوالعلمالديننحوعليهماليودينهضنقد

الإسلامتاريخالمسلمينوغيرالمسلمونفيهايرىالتيالصافيةكالمراة

فقد(العسكري)مرتضىالاستاذهوذلكم،أدوارهأولفيصورهجملأعلى

القاطعة،بالادلةفيهأثبتسبأ(بنالله)عبدكتاب:قبلمنلناأخرج

الله"لعنها"السياسةوأنوجودلهيكنلمالاسمهذاأن،الساطعةوالبراهين

نأوبين،التاريخوجهتشويهأسبابمنلتجعلهالاسمهذاابتدعتالتيهي

تاريخهفياعتمادهجلجعلقدالطبريوهوالعلماءنظرفيالمؤرخينشيخ

جميعأنالغريبومن.تكذيبهعلىالناسجمعأرجلعلىياته1ورو

بغيررواياتهكلجريرابنعننقلواقدالطبريبعدجاوواالذينالمؤرخين

وأردف.التميميعمربنسيفهو:الكذابالرجلوهذانقد،ولاتمحيص

:كتابهونفاسةمنهأكثرآخربكتابالنفيسالكتابهذاالعسكريالعلامة

منجاءكمالاالسيدةهذهتاريخالكتابهذافيتناولوقد(عائشة)أحاديث

فيها،ريبلاالتيالحقيقةفقمنولكن،والعصبيةوالهوىالسياسةناحية

لائم.لومةادلهفييخشىلاالدينوحقالعلمحرمةيرعىنزيهبقلموكتبه

!ك!يمالنبيلىإنسبتالتيالاحاديثفيمالىإلكتابهتمهيدهفيالاستاذأشار

فماالقرانواي،الاحاديثتلكبعضوبينواخر،حديثبيناختلافمن

الاحاديثهذهانبينثم.الاسلامأعداءمنالنبيلىإوالنقدالطعنمماركان

الباحثوعلى،مختلفينرواةعنرويتمختلفةمجموعاتإلاهيإن

منهمكلأحاديثيدرسثم.تهاروالىإنسبةبتصنيفهايقومأنالنزيهلمالعا

،هريرةبيوأ،عائشة:أمثالالمكثرينالرواةأحاديثوبخاصة.حدةعلى

نإ:يقولمضىثم،وظروفهوبيئتهيها،راوحياةدراسةمععمر،وابن،وأنس

يفهملامعاويةبنيزيدبيعةحتىالرسولبعمةمنذالاسلاميالتاريخ

ولان(موضوعية)دراسةلمؤمنيناأمأحاديثدراسةبعدلاإصحيحا
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الرفسوكل!،مرتضىكتا!مقربةابي"ترجملأ

قدمفقدالاولدورهفيالاسلاميالتاريخعنالبحثبصددالمؤلفالأستاذ

لماالدراسةهذهصعوبةبينأنوبعد.الدراساتمنغيرهاعلىالدراسةهذه

عائشة،نسبفبيندراسةموضوعفيأخذمتعددةعقباتمنسبيلهافييجد

:شويقالكما()كامراةمعهصنعتهوماع!ي!النبيمنيجهاوتزوومولدها،

".عظيم"كيدهنوكيدمكرمن

تؤيدكانتأنهايذكرأخذثم،أعواموثمانيةنيفاالنبيمعأقامتقدوانها

عنهانحرافهاثمخلافتهاولفي(وعثمانوعمر،بكر،بي)االنبيخلفاء

وما،قتلهعلىتحرضكانتأنهاأمرهامنبلغحتىلهللمعارضةوترأسها

لقومهالامروتركه،سابقيهنهجعنخروجهبسببالخليفةهذاقتلأن

يلقلمشديدةمعارضةعلياتعارض""برزتحتىبأهوائهمفيهيتصرفون

كادتماأنهاالعظيمالاماملهذامنهابداشئاولفيوكانغيرها،منمثلها

ولو!ذلكيتمأنيمكنلا:وصاحتثائرتهاثارتحتىبيعتهبنبأتعلم

طلحةعليهألبتأنلبثتولما-الارضعلىالسماءأي-هذهانطبقت

في(عنهالله)رصدعليلمحاربةالجرارةلجيوشاجميعاوقادواوالزسر

انتهيتأنوبعد،البصرةلىإالمدينةمنجملاتركبوكانت-لجملاوقعة

فأعادها"طلحةبقتلالمعركةانتهتالمحترمةالدماءبسفكالمعركةهذه

لهتحفطلمولكنهاسوء،ينلهالممكرمةالمدينةإلى"عنه(الله)رصدعلي

منوكانوسيلةبكلضدهتعملوظلتغيهاعنترجعولم،لجميلاهذا

تهدأولم"(عنهالله)رصدعلي"معحروبهفيمعاويةتؤيدكانتأنذلك

بقولقتلهعندوتمئلتنفسها،وهدأتعينها،فقرتعليقتلحتىثائرظ

الشاعر:

المسافربالإيابعيناقزكماالنوىبهاواستقزعصاهافألقت

لأنهلهصدرهايكنهوماعنه(،الله)رصدلعليضغنهابسببذلككانوقد
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الرفمول!،مرتضىكتابمقديلأأبيترجمة"

...الافكحديثمنلموقفهكانوما.يجةخدبنتفاطمةزوج

عقلتهأنهالو،لجملاوقعةأثناءوالزبيرطلحةوالىإليهاأرسلهكتابوفي

لااللهانالظنكانوإناجرمتممااللهواستغفرتندمهالاشتدوتدبرته

لها.يغفر

للهعاصيةبيتكمنخرجتفانكعائشةياوأنت(:عنهالله)رضيقال

الاصلاحتريدينأنكتزعمينثمموضوغا،عنككانأمزاتطلبينولرسوله

والوقع؟للرجالوالبروز؟لجيوشاوقودللنساءمافخبرينيالمسلمينبين

مدطلبتزعمكعلىإنكثم؟المحترمةالدماءوسفك،القبلةأهلبين

إنكتيم؟منوأنتأميةبنيمنرجلوعثمان؟وذاكانتوما،عثمان

ثمكفر!فقدنعتلأاقتلوا:اللهرسولأصحابمنملأفيتقولينبالأمس

ستركعليكوالبسيبيتكلىإوارجعياللهفاتقي!بدمهاليومتطلبين

.والسلام

مانبينذهبنانحنولو(عائشة)أحاديثكتابحواهمماخاطفةلمحةهذه

مثلهنرولم،الغايةعلىبهأوفىمماهذاكتابهفيالمحققالعالمهذافصله

برأسه.كتابإلىلاحتجنالغيرهقبلمن

إنه:مخلصيننقولفاناالموجزهذاقولنابهانختمكلمةمنبدلاكانواذا

لىإتاريخهمستهلفيالإسلامحقيقةعلىيقفأنيريدمنكلعلىيجب

عائشة(وأحاديث-سبأبنالله)عبدالعلامةهذاكتابيفليقرايزيدبيعة

الفصل.القولفيهمافانفيهما،جاءماوليتدبر

الذيالطريقهذافيالسيريغذأنفهومؤلفهماالعلامةمننرجوهماأما

فيوالسداد،التوفيقلهيكتبأنندعووالله.بهنفسهأخذمايتمحتىاختطه

ليلةالفسطاطجيزةعن:القاهرةريةأبومحمود...الدعاءسميعإنه،عمله

".م6291فبراير23لموافقا138150لمباركارمضان18لجمعةا
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الرضوك!،مرتضىكتابمقدلةأبيترجمة"

العراقليوصووقبلولبنانسوريالىإوأتيتالقاهرةغادرتلماوانيهذا

الاساتذةمنجماعةعلىريةأبومحمودالشيخالاستاذفضيلةعرفت

الدينصدركالأستاذ:والعراق،ولبنانسوريامنكلفيوالكتابوالعلماء

الخوئي،الاماماللهوآية،مغنيةجوادمحمدالشيخوفضيلة،الدينشرف

الصفار.رشيدوالاستاذ،الوائليحمدأالشيخالأستاذوالعلامة

منوطلبالدينشرفالدينصدرالسيدوبينبينهالرسائلتبودلتوقد

فيمنهفنشر(المضيرة)شيخكتابهمنفصولالهوأرسليراسلهأنالشيخ

،الاتصالاتالشيخوبينبينهوتوثقت"النهجمجلة"مجلتهمنأعدادعدة

كتابهبطبعيقومأنالدينصدرالاستاذاستطاعحتىالرسائلبينهماوتبادلت

.لبنان-صورفيالاولىالطبعةالمضيرة()شيخ

)شيخطبعحولمغنيةجوادمحمدالشيخوبينبينهالرسائلتبادلتوكما

شرفالدينصدرالسيدمعالاتفاقيتمأنقبلوذلك(هريرةأبوالمضيرة

0الصفاررشيدوالاستاذ،الخوئياللهآيةوبينبينهالرسائلتبادلتكما.الدين

فضيلةمرسلهالنجفبريددائرةمنطرذاتسلمتم21/01/6391وفي

هريرة)أبو:كتابمننسخثلاثباطنهوفي،القاهرةمن"رية"أبوالأستاذ

ضمنالكتابهذاصدروقد،الشاميالخطيبالعجاجبقلم(الاسلامراوية

النسخوكانت711/6391/بتاريخالاسواقلىإالعربأعلامسلسلة

وصلهمزةكنتلانيالصفار،رشيدوللأستاذالعسكريوللسيدليمهداة

بينهم.وتعريف

يذهبفكانالصفاررشيدبالاستاذالتقيتالقاهرةلىإتيرحلاإحدىوفي

عندماالخوئياللهآيةوكان.ريةأبومحمودالشيخالاستاذمنزللىإمعي

وأعليهاويطلعنيليإيرسلكانريةأبومحمودالشيخرسائلإليهتصل

اللهآيةحفيدعمادالسيدجاءنيالايامأحدوفيعليها.لاطلعلييرسلها
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ثاالرفسو!مرتضىكتابمقريةابي!ترجهة

وعندماجماعةعنديوكان،حضوركيطلبجديإن:وقالالخوئي

فتوجهوجلستسلمتدخلتولما،سماحتهدارلىإتوجهتانصرفوا

إليكالرسالةوأرسلتالمجيءفيعليناتأخرتلقد:وقالسماحتهنحوي

بفضيلةوإذايسيرازمناجلستذلكوعند.الحكميمرتضىالسيدفضيلةمع

حضرلقد:وقالالخوئياللهايةإليهفتوجهعلينا،دخلقدلحكمياالسيد

بعضها:وهذاتهاوقرأفتسلمتهاعليهاليطلعالشيخرسالةفأعطهالسيد،

منوبنوههولقيوماعليالمؤمنين)أمير:باسمكتابوضععلىعزمت"

ثانيا:.وعثمانوعمربكرأبو:الاولالثالوثمنأولا:(.اللهرسولأصحاب

منعثمانصنعهما:فيالاثاوثالثةوالزبير.وطلحةعائشة:الثانيالثالوبمن

ملعونعربيدخمرسكيرلىإلخلافةاأمرانتهاءثم،الامويةالدولةتاسيس

علىتعيننيالتيالمصادرقراءةعلىأعكفالانواني.وجدهوأبوههو

وجههكملعلىالعملهذاأداءلىإاللهيوفقنيانأرجوهماوكل،ذلك

هـ".21/1/1388:القاهرةريهأبومحمود

/2601/تاريخها"رية"أبوالاستاذمنرسالةوصلتني511/96/وفي

كانتالذي(المحمديلحديثاقصة)كتابفيها:يقولالقاهرةمن9691

لاحتىسبيلهفيالازهرووقفسنينعشرمنذمنيطلبتهقدالثقافةوزارة

حسينطهالدكتورقرأهمابعدالازهرأنفرغميطهرأناللهارادقديظهر

نسخبعضومعهاهديةمنهنسخةلكوسأرسل،فائقةشهادةبقيمتهوشهد

0/211/9691وفي..مناهمطبوعبياننسخةكلومعلاعزاء،لاصدقائنا

لحديثا)قصةالكتابمننسخثلاثفيهملفاويحملالبريدجاءني

والثالثة،العسكريالسيدباسموالثانية،باسميكانتإحداها(المحمدي

نصه:واليكمطبوعبياننسخةكلوفيالصفار،رشيدللأستاذ

نأ(المحمديلحديثا)قصةالكتابهذاحقمنكانوالتاريخللحقيقة"

الثقافةوزارةبأنذلك،سنينعشرمنأكثرمنذمطبوعاالناسلىإيخرج
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الرفسوكل!،مرتضىكتابمقلىيةأبي"ترجمة

المحمدية(السنةعلى)اضواءلكتابنا:مختصزامناطلبتقدكانتالمصرية

مكتبتهاسلسلةفيحلقةلتجعلهم5891سنةفيالاولىطبعتهظهرتعندما

عليهيقفكادوما،فيهرايهليبديالازهرعلىعرضتهنشرهوقبل،الثقافية

نشرهعدموطلب،الدينيخالفمافيهبانفرماه،كيدهمنلهارصدحتى

مالانهامرهعنتخالفانالوزارةهذهتستطعولم،لمسلمينابينوتداوله

الكتابيلاحقالكيدهذاوظلالسماء،فيمربوطايكونالارضعلىيربطه

اخيزاعلمانلىإ،الناسبيننشرهدونيحوللكيالطويلةالسنينهذه

وزارةمنالكتاباصولطلبحسينطهالدكتوروالفكرالديننصيربالأمر

به.الازهررماهمافيهدحض،خطابمععلينااعادهعليهاطلعولما،الثقافة

شئفيعنهينبوولايخالفهلاالموافقةكلللدينموافقانهجلاءفيوصرح

كللخيرانشرهفيوان...لحديثاعلمفيجدّاًكبيرةفائدةمفيدوانه.مطلقا

واتخذ،لحقاوحصحصالامر،انحسموبذلك.النفعكلوالنفعالخير،

به0لينتفعوامطبوغاالناسلىإسبيلهالكتاب

تبصرة،الكتابغلافعلىصورتهنشرناحسينطهالدكتورخطابهميةولأ

مرتصدكلامانتهى."13/01/9691ريهأبومحمود.الالبابليلاو

.الرضوي

حسين.طهخطابنصساقثم

ورعاأكثركانانهإلالكتابهوتقديمههناعليهحسينطهثناءومع:قلت

نوفمبر2)5لجمهوريةاجريدةفيمقالاكتبفقدإنصافا،واكثرريةابيمن

واستخدامه،البحثفيإنصافهضعفويذكرريةابافيهينتقد(5891سنة

ذلك.وغيرثبوتها...يعرفلاياتروعلىواعتماده،العلمبلغةتليقلالغة

لحديثاعن"دفاعكتابخفييوسفعليزكرياالمقالملخصساق

.(511-131)ص"النبوي
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:الكتابطبعاتول

ومكتبتهاالسلفيةالمطبعةفيمؤلفهحياةهـفي1378سنةالكتابطبع

قليلةجيدةطبعةوهي.صفحة032فيالخطيبالدينلمحب،بالقاهرة

الخطا.

حديثفيفطبع؛السلفيةالطبعةعنتصويراالطبعاتتوالتثم

سنةببيروتالكتبعالمفيوطبعهـ.1378سنةبباكستانأكاديمي

هـ.5041سنةببيروتالإسلاميالمكتبفيوطبعهـ،3041

:الكتابمخطوطاتكأ

ومبيضة.مسودة:إخراجانلهالكتاب

المبيضة:-1

نأفالظاهر،مرةأولالكتابعنهاطبعالتيوهيعليها،نقفلم

الخطيبالدينمحبلصاحبهابمصرالسلفيةالمطبعةلىإأرسلهاالمؤلف

الشيخلىإولاالمؤلفلىإتعدولمهناكوبقيت،للطبعالكتابلإعداد

بقيتوهلقرارها،استقرأينأعلمفادله،طباعتهفيسعىالذينصيف

الدهر؟صروفعليهاجارتأومحفوظة

هوامشفيجاءمابحسب.صفحة422المبيضةالنسخةأوراقوعدد

المطبوعة،طررعلىصفحاتهأرقاموضععلىحافظواإذ؛لىالأوالطبعة

الكتابهذاأثناءفييوجد:"تنبيه:قالذلكبخصوصتنبيهاالناشروكتب

صفحاتذلكفيوالمعتبر،الصفحاتبقيدتأخرأومنهتقدمماعلىإحالات

(".المطبوعهذاهامشفيإليهاأشيرالتيوهي.المؤلفبخطالذيالاصل
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:لمسودةا-2

برقمالشريفالمكيالحرممكتبةفيفقطدفاترربعةمنهاوجد

وماالوقتذلكفيالمعروقةالعاديةالمدرسيةالدفاترمنوهي(،)4664

ووصفها.ورقة02والرابعوالثالث،ورقة04نيوالثا،ورقة06الاول،بعده

لي:كالتا

سقط،وترقيمهالمعلميالشيخبخطصفحة78فييقع:الأولالدفتر

المبيضةمعتمامامتوافقةوهيالرد،بمقدمةوتبدأ.2-3:صفحتانمنها

عادةعلىواللحقوالتخريجالضربكثيرةوهي،الكتابعنهاطبعالتي

فهذا،المبيضةفيلماموافقالكلاممنعليهبقىوما.مسوداتهفيالشيخ

مسودةمنوليس،مبيضتهالشيخمنهاانتسخالتيهيالمسودةهذهأنيدذ

الواحد.للكتابمسوداتعدةكتبربماالمصنفلانهذااقول.اخرى

الشيخفلعل،أخرىعباراتتحتهاوليسعليهامضروبمواضعتبقىلكن

جزازاتفيكانأو،المسودةفييثبتهلممستأنفاكلاماالمبيضةفيكتب

ولاعليهامضروبغيرأخرىوعباراتإلينا.تصلولمبالمسودةملحقة

هذاوينتهي-.المسودةجميعأقابللمأنيعلى-المبيضةفيلهاوجود

(17)صفيوهو،لهرضارشيدوفهمليالغزاكلامعلىالكلامعندالدفتر

المبيضة.من

عنريةأبيكلامبنقلويبدأ.المؤلفبترقيمصفحة45:التانيالدفتر

وينتهي86()صفيالمبيضةفيوهو،كتابهمن124صفيالاسرائيليات

من(913)صفيوهوالسبتيومالتربةخلقحديثفيريةأبينقاشفي

المبيضة.
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صفحات01:الثالثالدفتر

صفحة.42:الرابعالدفتر

أبيكتابعلىملاحظاتعنعبارةقطعثلاثفيهماالدفترانوهذان

علىالشيخوقفكيفتبينأنهافيهاوالاهم،منهوغرضهلكتابهوتحليلرية

بصددكانوأنه،عليهحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخوردريةأبيكتاب

...مستقلردلىإيحتاجأنهلهتبينلكن،لهتقديمكتابة

الحديثكتابةموضوعفيغالبهاالاولالدفترفيلىالاوالقطعة

،قطعتانفيهنيالثاوالدفترمتعمدا".عليكذب"منحديثعلىوالكلام

الحديثمباحثتتعدىلاومسائلهاص4فيوالثانية،ص02فيلىالاو

بها.يتعلقوماالنبوي

،المسودةمندفاترثلاثةالشيخكتبمنأخيراعليهعثرنافيماوجدناثم

سابقتها.عنوصفهايختلفولا(9و4و1)الارقامذواتالكراساتوهي

منه.متفرقةمواضعبلالكتابكاملالمسوداتهذهتمثللاذلكومع

التحقيق:منهج8

كتبلتحقيقالعامةالاطرإذ؛بخصوصهالكتاببهذايتعلقماهنانذكر

هذامقدمةفيشرحتهاوقد،تختلفلاالمعلميالرحمنعبدالعلامة

.المشروع

عننشرتالتيلىالاوالطبعةعلىالكتابنصإثباتفياعتمدت

اعتمدواوهم،اللهرحمهالمؤلفحياةهـفي1378سنةالسلفيةالمكتبة

عندوسبق،طبعتهمأولفيبينوهكماالشيخبخطالمبيضةالنسخةعلى
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لنايقعولم،النسخةهذهعلىنقفلمانناالكتابمخطوطاتعلىالكلام

.الكتابثلثمجموعهافيتمثللا،الكتابمسودةمندفاترإلا

منفيهاوقعمااصلحتوقدالخطا،قليلةجيدةالطبعةتلكانوالحق

واشرت،الحاشيةفيعليهالتنبيهمعالكتابمتنفيغالباوتحريفاتاخطاء

ماوابقيت.بذلكمكتفيا][معكوفتينبينالإصلاحاضعوقد(،)طبإليها

وكذلكنادر.وهذا،الإشكالموضعبيانمعهوكماصوابهلىإاهتدلم

وقد.الحاشيةفيتصويبهامعابقيتهاواستشكلها)1(الشيخنقلهاالتيالنقول

نااملعلىلحرمامكتبةفيبالمولفالخاصةالمطبوعةالنسخةعنبحثت

بطائل!اظفرفلم،إضافةاوتصحيحعلىاقف

لىإبالرجوعالتزمنيفإإليهااحالوعنهاالشيخنقلالتيالمصادراما

لمنفسهاالشيخنسخةهيإليهارجعتالتيالنسخةكانتفإننصوصها،

بيانمعالهامشفيمنهاوالصفحةلجزءاذكرتاختلفتنوإبشيء،اعلق

الطبعة.

التيبالطبعةقابلتهاريةبياكتابمنالشيخنقلهاالتيوالنصوص

والتهذيبلحذفبافيهاغيرقدريةابافوجدت،السادسةوهيعليهاوقفت

[]معكوفينبيننصوصهفيكانمااما،ذلكلىإفاشرت،الاضافةوربما

اصغربخطريةابينصوصجعلتوقد.اللهرحمهالشيخإصلاحمنفهي

الشيخردبدايةوجعلت،المولفكلامعنلهتمييزا()هلالينبينمسود

هكذا.اسودبخط""ا!ل

بعدهااستفهامعلامةبوضعذلكلىإيشيرمافغالئاكلمةاونصاالشيخاستشكلإذا(1)

)؟(.هكذاهلالينبين
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هوامشفيالمبيضةالشيخنسخةصفحاتأرقامإثباتعلىحاقظت

لانالدهر،منيوماعليهاالعثورأملعلىعليها؛وقوفيعدمرغمالنسخة

فما،المباحثمنيأتيأوتقدملمانسختهعلىالاحالةكثيركانالمولف

طبعتنا.منمكانهالهامشفيبينتعليهاالشيخأحاله

فيوالثانيصفحة13فيالاولملحقينالكتاباخرفيأثبتوأخيرا

لهالدافعوما،ريةأبيكتابعلىالمولفوقفكيفبيانفيهما.صفحة25

.قضاياهلبعضجمليونقاشهذا،كتابهتأليفعلى

والشعروالاعلاموالاثاروالاحاديثللاياتبفهارسالكتابوختمنا

.حمدهحقللهلحمدوا.اللهوفقهبالفقيهزاهرالشيخبصنعهاقام،والكتب

حربب
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ا-----مم
مقالنسخالخطيةانماذجا
----!ا،ت





المئمايا،نج.ا!ق!

علىصلها،وثريئاطقفىاراكينوطالبيهالعلمأهلالىهذاكتايأقدم

فيه:مرماوللامويقيتي،اطقمنفيهبماإياموينفعنىانا!تعاالئهثلاسا،صاسواه

بهعىكان،زهيدالعلممنحظىفان،منىزللأوكبرىعنحكيتهباطلمن

متناولىفىمامراجةمنأكثرفلم،بغبرهاستغالىحاستعجالعلىلأكتاب

ادكتابمصادرمنهوماوم!ها،ببعضحهاظةرتولا،العلماهلمولفاتمن

السنة"ءلىأضواه"عليهالمردود

حمزةاززاقعبدممدالشيخ"+لأمةالا-تاذفضيلىعليهذالىالىسبقنىوقد

،صنكتاا"واممتف!ت،الثريفبألحرموالمدرسالمكرمةبمهاطديثدارمدير

خيرااالهجزاه،/

الظولى"يا-نصهتيرمدالشيخالىنةنصيرالشهيرالحسنالجليلالسافىولفضملةم

البحائةالفاضلللأخكذلك.بالمراجعإمدادىو،الكتابلإكالاسفخثافىفى!

اطرمكة،4ومديرالشورىمجلسعضوالصنيعارحمنعبدبئسليماقإلشيخا!إ

و[لبخ:وبالمراجعة،النفيسةالخاصةمكتمتمهمنالمراجعببعضطأمدفىفانه،+!%ف!

احكتابيطاكلقور-افى.أجر!وأجزلسيهنماالهثعكر.النصوصبعضلمئم+إفي

لأرايها،اتدراكاتوملاحظاتمنعندهبما2إيهتبأنادلممأهلمنافذابخآخ

11م،ء!ل"%

اللهوفقنا.تعالىافهشاءانال!نابولخإطدةعند-لىا!ثماأئج!!ما،ا

لفلمو1ء!-،"-أ؟،ا"زرلانجؤ!كلأ

1378سمةرجبشهر"امضةبرأبملى!ئنن02

العرجمبمبىالىممىعبص-/.لا2ا،،عا،7نج!لم+

الاولىالمغمنالاولىالصفحة



3!،ا"،3لأ!!..ر؟.*أ،-..،02111/لأ2،،1ا/ا-2لأ7.-أ1،3ا،:الأسالاأص/1/ام!.لم؟"،!!؟لا!!ص،1/

!.!ا"نم..972ا1/"!11لأ/"!/.!05-141عىراجع.لرجتهرمن!ملىو!كاؤله-ا،"أضظدماإ)1

/1،/91(!صيحدترجلكل.كلردى":حنيفةابر"الإمام،ل-"ريةابرظلثم

،لم!.،--/!-!ولكمه،ا،تكذيباولا!اللهنبىعلىرداليسالقرانثحلاف!النبى-

/إاع.ع/9لأ"ر!لاالثهنبىعللبس،عابدخاتاالعهمةو،إلباطلعنه!كدثمنكلر!لأا

،///(ص!أنهوئمهدنابهامناقد،والحينارأس1فعل!زاللهبه)النبىنكمثىءوصلأ؟6

4!212.ألهمايخريثقولوأيبتدعوأ/،اقأمويخالفب!ثىءيامرأأنهونهد،ا،ل

المتكفين،منووكاناطه

لم019"فيها،ماحنيفةأبلىنسبتهوق،والمتعلما!امنكتابالعبارةهنه:ا.قول

لأ./للقرانلإسنةئإبينفاما.مناقضةيراهاو!كأالفهاعتفاديةءساثلقناك5والكلم

،،فثابى(218و14صمر)كاون!وهاوالتقييدوالةخصبصالتفصيلفيهبما

؟لا"1/يثوفأصولهمفىمذكورنةصيلقيضىنهيسير،لإفسى،وءير!اطنفه"عند2

لما7"أ!إ،نفسهمإنمميقولنحالفيهموبعض.اصطلاحاضهمومعرفةءعبارا!حممتدبرعلىفهمه/لأ

-/لازاثمبل.الجهورووافقواروعهمةمىكئيرقهناكبهانفردوامالفواظقد--

كا/اكمهوراطديثوإن،القرانتفخالمتواترةالمنةإنفقاواالشافعيةعلىالحنفية

11لأ.اصطلاحءلىسربةابويهالجعنالتىالأحاديثمنكئير"القران!!خأيضا

ا"1/)ش!ورةاطنفية3

لا؟!ما(،المثقفينإلىوتقديمهإطراثهمنابتدأ.مابنحو!كتابهريةأبرختمئم

"اجا)؟ابرىءولا،كتابىءلىثنىلاوانا.والثناءالدعاءثم،الديئعلاءلى5،والبذاءة/

كا1/!-ددةواطد.الوكيلونهمحسبىفر،و"هالىتباركاللهلىالأمرأصبل،+أنفتى/

؟،.!لى--ا؟وعبهلهواممدأنبباةضاتمءلىو،علماللهوصلى.العالمينرب/"

1-)!لأصاسلا!ا3789،12/ىسنةالاخرةجمادىثهرا.واخرقادكتابهذاجمع،تعاكاللهبمون9س!لمبرإأمه،

بر،/11،ص303-العالمينرباطه/واطدس/،)

ر/لأالأولىالطبعةمنالاخيرةالصفحة1(لألم
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